Prijslijst 2016
Hieronder staan de kamerprijzen en informatie over onze aantrekkelijke arrangementen.
Alle kamers zijn voorzien van bad of douche, toilet, televisie en zijn rookvrij.
In het gehele hoofdgebouw inclusief de kamers en op het terras is gratis wifi beschikbaar.

Arrangementen

Onze arrangementen zijn inclusief overnachting, ontbijt, elke dag 3-gangen diner, huurfietsen
en een fietskaart om Terschelling te ontdekken.
De prijzen zijn per persoon per dag en exclusief toeristenbelasting.

2-Persoons
Hotelkamer
1-Persoons
Hotelkamer

Logies & Ontbijt*

Arrangementen

€ 70,00 p.p.n.

€ 95,00 p.p.n.

(min. 2 nachten)

(okt t/m apr op zo t/m do)

Kamers in het hoofdgebouw
met bad of douche, tv en zitje.
Nb. enkele kamers (videkamers)
hebben douche en een aparte
bovenverdieping met zitje

€ 110,00 p.p.n.

Kamers met tv, douche en zitje.

(mei t/m september)

€ 70,00 p.p.n.
€ 85,00 p.p.n.

(mei t/m september)

€ 70,00 p.p.n.

(okt t/m apr op zo t/m do)

Budgetkamer

€ 65,00 p.p.n.

€ 90,00 p.p.n.

(mei t/m september)

€ 70,00 p.p.n.

Kamers met tv, douche en zitje.
Gelegen in het bijgebouw,
naast het hotel.

(okt t/m apr op zo t/m do)

Brandarissuite

€ 90,00 p.p.n.

€ 115,00 p.p.n.

(mei t/m september)

€ 70,00 p.p.n.

Extra ruime kamer, groot
2p. bed, stereo, whirlpool.
Uitzicht op de vuurtoren.

(okt t/m apr op zo t/m do)

Kamer 34

4 pers = prijs hotelkamer
3 pers = prijs 1p kamer

Kamer 30

4 pers = prijs budgetkamer 4 pers = prijs budgetkamer
3 pers = prijs hotel kamer 3 pers = prijs hotel kamer
2 pers = prijs 1p kamer
2 pers = prijs 1p kamer

4 pers = prijs hotelkamer
3 pers = prijs 1p kamer

2 nachten NAP

*Plafondprijzen. Nb. paaszondag en oudjaarsdag
uitgezonderd voor winteraanbieiding € 70,- p.p.n.
Kijk op www.hotelnap.nl
bij ‘Boek dit hotel’ voor de meest actuele prijs!

(3 of 4 pers.)
Gelegen in het bijgebouw
naast hotel, 2 slaapkamers,
woonkamer met open haard,
terras.
(2 t/m 4 pers.)
Gelegen in het bijgebouw
naast hotel, 2 slaapkamers,
huiskamer.

Zomeraanbieding

(gehele jaar)

(mei tot oktober m.u.v. Oerol)

Er even kort tussenuit inclusief
fietsen en 1x 3-gangen diner op
aankomstdag:

Midweek zomer aanbieding;
5 nachten arrangement voor de
prijs van 4 nachten:

€

165,00

van € 475,- v00r € 380,-

Prijs is per persoon per arrangement.

Prijs is per persoon per arrangement.

(Toeslag 1p kamer/suite € 25)

Aankomst op zondag (toeslag 1p
kamer en suite € 50).

Hotel-Café Restaurant NAP Torenstraat 55 8881 BH West-Terschelling (0562) 443210 info@hotelnap.nl

Meer aanbiedingen en lastminutes zie www.hotelnap.nl

